
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Antagandehandling 2012-09-24           57                      Översiktsplan för Köpings kommun 

 

15. Områdesvisa beskrivningar 

Detta kapitel samlar alla förslag till förändring som föreslås i 

Köping, Kolsva, Munktorp och på landsbygden. Vissa förslag till 

förändring finns redovisade även i respektive temakapitel. 

 

Tätorten Köping 

Köping är med sina 17 500 invånare kommunens centralort med 

närsjukhus, gymnasieskola och Kompetenscenter för vuxna. Inom 

näringslivet dominerar tillverkning i verkstads- och processindustrin 

med företag som Volvo Powertrain Corporation, GETRAG All 

Wheel Drive, Hästens Sängar, Yara, Tibnor och LEAX. 

 

Köping har ett rikt kulturarv i byggnader, kvarter och gator. Stadens 

bebyggelse länkar kommunens invånare till historien och ger kun-

skap om gångna tiders byggnadsskick och olika levnadsvillkor. I 

stadsmiljön prioriteras skönhetsupplevelser och mötesplatser sam-

tidigt som biltrafiken minskas i centrum och förtätning av bebyggel-

sen tillåts.  

 

Exempel på fritidsanläggningar är sportfält och idrottsplats, bordten-

nisarena, idrottshallar, elljusspår, inom- och utomhusbad och små-

båtshamnar. För kulturlivet finns biograf och museer, teaterlokaler, 

bibliotek och samlingslokaler.  

 

Bostäder i Köping 

Mark för bostäder i kommunen kommer framför allt att behövas och 

efterfrågas i tätorten Köping. Utbudet varierar när det gäller bostads-

typer, storlekar och upplåtelseformer. Antalet lägenheter i flerbo-

stadshus är dubbelt så stort som antalet småhus. På senare år har 

huvudsakligen tomter för småhus efterfrågats.  

 

Kommunen har en positiv syn på förtätning av tätorten Köping. För-

tätning kan ske genom tillbyggnad, påbyggnad eller nybyggnad. Po-

sitiva effekter är ett ökat socialt liv som kan öka tryggheten och ge 

ett ökat underlag för service och handel. Förtätningsprojekt kan bli 

aktuella på flera platser som i dag kan vara svåra att förutse. Platsens 

lämplighet måste prövas ur allmän synpunkt, gentemot gällande de-

taljplaner och andra intressen i varje enskilt fall.  

Nya bostadsområden 

Mark för cirka 500 bostäder finns i områden som pekades ut redan i 

Översiktsplan 1990. Det är detaljplanerade områden som inte är fullt 

utbyggda (C) och områden där detaljplan ännu inte gjorts (D).  

Områden betecknade med (E) är utredningsområden där förut-

sättningarna för exploatering närmare ska studeras.  

Förutsättningarna för bebyggelse i Västra Sömsta (D:1) redovisades 

inte i Översiktsplan 1990 men har utretts senare och betecknas 

därmed som ett D-område. Utpekade områden kan utöver bostäder 

komma att inrymma även andra bostadsanknutna verksamheter så 

som förskolor och skolor. 

 
C:1  Fantetorp, PL 347 

 Tomter för småhus, utbyggnad pågår. 

C:2 Skogstorp, PL 360 

 Tomter för småhus, utbyggnad pågår. 

C:3 Pelarskogsgatan/Barrskogsgatan, PL 304 

 Tomter för småhus, utbyggnad pågår. 

C:4 Kraftvägen, PL 356 

 Cirka 10 grupphus i ett plan med god tillgänglighet. Planen är 

överklagad, prövning pågår. 

C:5 Kv Immanuel, Tunaskolan, PL 283 

 Planen medger ett 2-5 våningshus som komplement till den 

ombyggda Tunaskolan. 
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D:1    Västra Sömsta 

 Cirka 30 tomter för småhus, eventuellt några större tomter för bostad 

med verksamhet. Området berör utredningsområde för tätortens 

grönstruktur. Vid exploatering av området måste stor hänsyn tas till 

Johannisdalsskogens rekreations- och naturvärden.  

D:2 Macksta 

 Cirka 100 småhus. Det finns en områdesplan för Macksta som 

antogs av Kommunfullmäktige 28 februari 1980. Den gäller som 

riktlinjer för området även om exploateringsgraden kan bli en annan. 

Senare skisser redovisar cirka 100 nya bostäder. Skisserna ska vara 

underlag för framtida planprogram. Stor hänsyn måste tas till 

befintlig bebyggelsestruktur och naturvärden.  

D:3 Kv. Fylgia och Gautiod 

 Cirka 20 stadsvillor eller fler lägenheter i högre hus. 

Äldreboende/seniorboende kan vara möjligt i området. Området är 

bullerutsatt och bebyggelsen måste klara fastställda riktvärden. 

D:4  Ullvi Backar 

 Cirka 80 småhus i 3-4 kvarter längs Skogsleden.  Bostadsområdet 

berör utredningsområde för tätortens grönstruktur (Pelarskogen). 

Stor hänsyn ska tas till Pelarskogens rekreations- och naturvärden.  

D:5  Söder om Ringvägen/Ullvileden 

 100-200 bostäder, i första hand småhus, längs Ringvägens för-

längning. Bostadsområdet berör utredningsområde för tätortens 

grönstruktur (Pelarskogen). Stor hänsyn ska tas till Pelarskogens 

rekreations- och naturvärden. Mälardalsleden går igenom området. 

D:6 Mariebergs gård 

 Ett punkthus med hiss föreslås komplettera omgivande trevåningshus 

utan hiss. Kan vara lämpligt som äldreboende/seniorboende. Berör 

utredningsområde för tätortens grönstruktur. Exploatering av 

området måste ske med stor hänsyn till grönstrukturvärdena, bland 

annat en värdefull allé.  

D:7  Kv Hake 

 Centralt kvarter lämpligt för bostäder med god tillgänglighet. 

Seniorboende/äldreboende kan vara aktuellt. Handel eller dylikt kan 

tillåtas närmast centrum.  Området berör utredningsområde för 

tätortens grönstruktur (kv. Hake). Marken i området är undersökt och 

markföroreningar är konstaterade. Detta ställer krav på sanering och 

skyddsåtgärder vid en exploatering av området. Det skredkänsliga 

området närmast Köpingsån bör ingå i Nyckelbergsparken och inte 

bebyggas. 

D:8  Skogsborgs gård 

 Ca 5-10 småhus.  Området är bullerutsatt av E18 och bebyggelsen 

måste klara fastställda riktvärden. Hänsyn måste tas till närbelägen 

fornlämning. Berör utredningsområde för tätortens grönstruktur 

(Skogsborgsskogen). 

D:9  Kv Runa  

 Kvarteret Runa ligger mellan Stora gatan, Västeråsvägen, Nygatan 

och Prästgärdsgatan. Den norra och östra delen är inte bebyggd. Där 

kan handel och kontor rymmas med bostäder på de övre våningarna. 

Kommunen äger endast en mindre del av kvarteret. Området är 

bullerutsatt och bebyggelsen måste klara fastställda riktvärden. 

Området ligger inom fornlämningsområde för Köpings tätort och 

arkeologiska undersökningar krävs. 

D:10 Kv Frode 

 Kvarteret Frode ligger intill Köpingsån mitt i Köpings centrum. Mot 

Nygatan med tillfart från Östra Långgatan finns en allmän 

centrumparkering.  Platsen upplevs som ett hål i stadsbilden. En ny 

byggnad skulle ha en helande effekt och skapa tydligare gaturum. 

Äldreboende/seniorbonde kan vara aktuellt i området. I området har 

det funnits en kemtvätt och objektet är inventerat av länsstyrelsen 

och har fått risklass 3, måttlig risk för negativa effekter på människa 

och miljö. Ytterligare undersökningar behöver göras innan 

exploatering av området. Området ligger inom fornlämningsområde 

för Köpings tätort och arkeologiska undersökningar krävs. 

D:11 Kv Alf, Barnhemsgatan/Scheelegatan  

 Kvarteret Alf ligger mellan Scheelegatan, Barnhemsgatan, 

Ågärdsgatan och Kolsvagatan. Centralt i kvarteret finns tomtmark 

som kan bebyggas vid ett angeläget mindre förtätningsprojekt.   

E:1  Norra Johannisdal  
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 Norr om befintlig bebyggelse i Johannisdal bör ca 20 småhus kunna 

uppföras. Kommunen äger inte all mark. Trafikbuller, 

grundförhållanden, översvämningsrisk och teknisk försörjning måste 

studeras närmare. 

E:2  Kihlmansgatan/Kristinelundsvägen 

 Förslag har väckts om att bygga ca 30 bostäder i sydvästra hörnet av 

Kristinelunds sportfält. Närheten till Kristinelunds sportfält ska 

beaktas. 

E:3 Parkrinken 

 Området mellan Folkets Park och Ringvägen är detaljplanerat som 

idrottsområde 1978 och tidigare fanns där en hockeyrink. Området 

bör på längre sikt planläggas för bostäder; till exempel radhus eller 

flerbostadshus i form av punkthus. Äldreboende/seniorbonde kan 

vara aktuellt.  

 

 Nya verksamhetsområden 

A= verksamhetsområde med detaljplan, ej helt utbyggt  

B= verksamhetsområde, förslag 

 

A:1. Entré Köping, invid E18  

 Cirka 100 000 m
2
 lämpligt för handel och serviceföretag. 

A:2. Nibble vid Entré Köping  

Cirka 77 000 m
2 
lämpligt för handel och serviceföretag. 

A:3. Big Inn/Entré Köping.  

Cirka 40 000 m
2 
lämpligt för handel. 

A:4. Byslätten 

cirka 45 000 m
2
 lämpligt för småindustri och handel. 

B:1 Marieberg invid E18 

Cirka 120 000 m
2
 lämpligt för handel och serviceföretag, 

expansionsområde.  

Området kan vara skredkänsligt och grundförhållanden i området 

måste studeras närmare. 

B:2 Vallby, vid E18/Ängebyleden  

Cirka 500 000 m
2
 lämpligt för logistik och lager, andra ytkrävande 

verksamheter som önskar reklamläge samt transportintensiva verk-

samheter och hantverks- och småindustri. Området berör 

utredningsområde för tätortens grönstruktur (Vallby). Naturvärdena i 

det föreslagna området bör uppmärksammas och bör kunna bevaras 

även vid en exploatering av området. 

B:3 Ullvi södra  

Cirka 200 000 m
2
 lämpligt för verksamheter med krav på markens 

bärighet.  En kraftledning finns inom området. Elsäkerhetsverkets 

säkerhetsavstånd och försiktighetsprincipen för magnetiska fält ska 

beaktas. Området berör utredningsområde för tätortens grönstruktur 

(Ullvi-Högstaskogen). Naturvärdena i det föreslagna området bör 

uppmärksammas och bör kunna bevaras även vid en exploatering av 

området. Husta pistolskyttebana ligger inom området. 

B:4 Ullvi norra  

Cirka 250 000 m
2
 lämpligt för industriverksamheter. 

 Hänsyn måste tas till befintliga och planerade bostäder (D:4). Den 

härskande vindriktningen är från det föreslagna området mot Köpings 

centrum. Detta gör att området inte är lämpligt för industrier som 

hanterar luktande och dammande ämnen. Området berör ett område 

utpekat i rapporten Särskilda områden av intresse för 

kulturminnesvården i Köpings kommun.  

B:5 Sjötullen, söder om Nordkalk  

Cirka 100 000 m
2
 lämpligt för transportberoende verksamheter, lager, 

terminalverksamhet och liknande tack vare närhet till hamn och möjlig 

järnvägsanslutning.  

 Vid exploatering av området måste hänsyn tas till närliggande 

bostadsområdet i Kungsängen och Ekbacken, vilket är ett värdefullt 

naturområde och ska utredas som kommunalt naturreservat. 

Kraftledning finns inom området. Elsäkerhetsverkets säkerhetsavstånd 

och försiktighetsprincipen för magnetiska fält ska beaktas. 

B:6 Norsa, Västeråsvägen/Norsavägen  

Cirka 200 000 m
2
 lämpligt för småindustri. 

B:7 Strö invid E18  

Cirka 150 000 m
2
 lämpligt för serviceföretag, expansionsområde.  I 

området finns stor grundvattentillgång och det ligger nära  




